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stejně jako

další pestré

nabídky, jak

strávit volný

čas, určené

široké

veřejnosti.

Příkladem je

každoročně

organizovaný

velký

hornický

průvod o třetí

adventní

neděli.

Více na www.marienberg.de  

(i česká verze)

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
vstoupili jsme do jubilejního roku, kdy oslavíme 150 let od založení našeho spolku. Současně tu máme druhý ročník, kdy 

pravidelně vychází náš občasník. Stálá narozeninová rubrika zůstane zachována i pro letošek, protože jsme mezi sebou 

přivítali spoustu nových členů, a také proto, že důvodů k oslavám není nikdy dost, takže za připomenutí stojí vždy 

Přejeme příjemné počtení a příjemný celý rok 2011!

Připomínáme – v průběhu ledna budou vybírány členské příspěvky na rok 2011. 

Výdělečně činní členové: 500 Kč, studenti, důchodci a nezaměstnaní: 300 Kč.

Plaťte, prosím, Šárce Blažíčkové, v její nepřítomnosti Andreasovi Weberovi nebo Silke Klein. 

Hlahol v roce 2010:

Narozeniny slaví: 

Vlaďka Hovančíková  16.1.

Luboš Chvojka  18.1.

Hlaholské jesličky se rozrostly 

o novou členku, která se 

narodila  mamince Ivě 

Mrázkové 23.12. jako dárek 

pod stromeček. Je to malá 

Eliana , která měřila 44 cm 

a vážila 2,12 kg.                                                      

Blahopřejeme! 

Sníh a led byl pro nás 

v loňském roce dost silným 

nepřítelem, protože celkem 2x 

zničil skleněnou střechu 

a tím natropil velké škody ve Velkém 

sále. První škodní událost se odehrála 

v noci na 20. ledna … Druhá škodní událost  vznikla 

v noci na 7. prosince. Tentokrát 

byly škody větší – kromě rozbité 

střechy a zničených parket byl 

poničen i velký lustr nad klavírem.  

Nicméně - i radostné události nás 

provázely. Ve svých rodných 

listech budou mít  rok narození 

2010 tři holčičky a jeden chlapeček: 

1. dubna se narodila dcera Sára 

altistce Tereze Podlešákové. 

21. září se sopranistka Magda Holubová 

stala maminkou malého Vašíka. 

20. října vykoukla na svět i malá Stella 

sopranistky Markéty Pochmannové.  

23. prosince se jako druhorozená 

dcera narodila Elianka sopranistce Ivě 

Mrázkové. 

12. června jsme se velice úspěšně 

zhostili Pražské muzejní noci 

a s velkou chutí jsme si zazpívali při 

nočním koncertě.  
Během 

prázdnin 

probíhala 

rekonstrukce 

dřevěného 

obložení ve 

Velkém sále.

Bohužel, i v létě řádily přírodní 

živly a krupobití s průtrží 

mračen nám 15. srpna vytopily 

Velký sál. 

V září jsme se soustředili 

v příjemném prostředí 

bavorského penzionu. 

Probíhala zde intenzivní 

příprava na velký 

podzimní koncert, který 

se konal 

7. listopadu. 

V listopadu jsme 

absolvovali 

146. řádnou valnou 

hromadu a zvolili si nové 

členy vedení a výboru.  

Rok 2010 jsme úspěšně ukončili sérií vánočních koncertů

v Horní Libchavě, v Marienbergu, ve Velkém sále Hlaholu

a ve Zvoli.


